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Bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2002 
(Utl 2002:40) 
 
 
§ 1 
Bolagets firma är AB Glasbrukskvarteret SWF. 
 
§ 2 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
§ 3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva marknadsföring, sam-
ordning och iscensättande av publika arrangemang och festligheter i företrä-
desvis Stockholm jämte därtill hörande försäljning av souvenir- och klädesar-
tiklar mm, att anorna och arrangera konferenser, utställningar, symposier och 
liknande samt att genom marknadsföring och andra promotionsaktiviteter sti-
mulera och stödja intresset för forskning kring och utveckling av världens 
vattenresurser ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 
Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor. 
 
§ 5 
Aktie skall lyda på 100 kronor. 
 
§ 6 
Styrelsen skall bestå av två ledamöter och en suppleant. Dessa väljs av bo-
lagsstämman för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 
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§ 7 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen och styrelsens 
förvaltning utser bolagsstämman en revisor med eller utan en suppleant. Upp-
draget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagsla-
gen (1975:1385) 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det fjärde räken-
skapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 8 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två 
veckor före stämman. 
 
§ 9 
Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under maj månad. På 
ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av justeringsmän 
4. Godkännande av dagordning 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen 
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) 

enligt den fastställda balansräkningen 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
10. Val av två styrelseledamöter och en -suppleant 
11. Val av, i förekommande fall, en revisor och eventuell suppleant 
(12.  Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagsla-

gen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.) 
 
§ 10 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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